
REGULAMIN 

XIX Poznańskiego Międzyszkolnego Przeglądu  

Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej 

• Organizatorem XIX Poznańskiego Międzyszkolnego Przeglądu Obcojęzycznej Kolę-

dy i Piosenki Świątecznej (zwanego dalej Przeglądem) jest XII Liceum Ogólnokształ-

cące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Generała T. Kutrzeby 8, 61-719 Poznań. 

• Przedmiotem Przeglądu jest wykonanie w całości jednej kolędy lub piosenki o tematy-

ce świątecznej w wybranym języku obcym 

• Czas prezentacji na scenie nie może przekroczyć 5 minut. 

• Celem Przeglądu jest: 

- propagowanie nauki języków obcych 

 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- popularyzacja i rozwijanie zainteresowań kulturą i zwyczajami krajów 

obcojęzycznych 

• W Przeglądzie mogą brać udział uczniowie szkół średnich z terenu miasta Poznania 

• Przegląd odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie organiza-

tora 

• Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do przybycia do siedziby Organizatora 

najpóźniej o godzinie 09:30 

Zgłoszenia do Przeglądu dokonują nauczyciele-opiekunowie poprzez wypełnienie i przesłanie 

karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres:  

liceum@lo12.edu.pl 

Termin zgłoszeń upływa 05.01.2022 r. 

• Przegląd odbywać się będzie w dwóch kategoriach: 

- soliści 

- zespoły (2-5 osób) 

• Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwie formacje, w tej samej lub różnej kate-

gorii 

• Utwory można wykonywać z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycz-

nym. Organizator zapewnia elektryczny instrument klawiszowy oraz sprzęt 

nagłaśniający 



• Podkłady muzyczne należy przesłać mailem wraz z kartą zgłoszeniową lub przynieść 

ze sobą na godz. 09:30, na zewnętrznej pamięci-pendrive 

• Oceny prezentacji dokona jury 

Wyróżnieni wykonawcy otrzymają dyplomy oraz nagrody, a szkoła laureata pierwszego 

miejsca- Grand Prix będzie organizatorem kolejnego przeglądu, w 2023 roku 

W związku z sytuacją pandemiczną, wszystkich uczestników oraz nauczycieli-

opiekunów, na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką oraz 

dezynfekcja rąk. Uczestnicy na czas występu na scenie mogą zdjąć maseczkę. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się mailowo  

liceum@lo12.edu.pl 

lub w wyjątkowych wypadkach telefonicznie: 61 8525 558 

 

 

BARDZO SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE!!! 

 

 
 

 

  

 

 


